Navodila za vpeljavo eRačunov (za Microgramm Advantik)
Smisel eRačunov je v zmanjšanju stroškov tiska, kuvert, znamk, ter prihranku časa pakiranja
pošte ter odnašanja v nabiralnike, kupec pa račun prejme takoj.
Kljub temu, da ta možnost obstaja že nekaj časa (z njo pa ste se lahko v poenostavljeni obliki
srečali pri računih Telekoma, Simobila, Tušmobila, Elektra Ljubljana), ni prav množično zaživela.
Zato je država za pospešitev izdaje eRačunov predpisala, da morajo s 1. 1. 2015 proračunski
uporabniki vse račune prejemati elektronsko in tudi med sabo morajo proračunski uporabniki
poslovati na tak način.
Zakon zadeva s tem tudi neproračunske uporabnike, torej tudi vas. eRačune namreč morate
izdajati v primeru, da so vaši kupci proračunski uporabniki (ministrstva, vlada, parlament, knjižnice,
zdravstvene ustanove, univerze, šole, javne agencije, obrtna zbornica, GZS ...) in da račun plačajo
direktno na vaš TRR. Če vam proračunski uporabnik plača z gotovino ali s plačilno kartico, ne bo
potrebno izdajati eRačuna.
eRačune morate izdajati, tudi če izdate v enem letu samo 1 račun proračunskim uporabnikom.
Smiselno je, da eRačune izdajate tudi ostalim pravnim osebam oz. fizičnim osebam, če se s tem
strinjajo. Prejem eRačuna je smiselen tudi za stranke, ker prihranijo pri knjiženju teh računov in
tako na vhodni strani znižujejo stroške.
Po več kot meecu dni izkušenj se je pokazalo, da nekateri ponudniki spletne poti ne upoštevajo
standardov in je povezava z njimi zelo komplicirana. Zato smo se odločili, da se povežemo s
ponudnikom spletne poti M servis, s katerim povezava odlično deluje. Prav tako je njihova storitev
v letu 2015 popolnoma brezplačna, za člane njihovega študenstkega servisa pa bo vedno
brezplačna.
Če imate verzijo 2.4.174 ali novejšo, imate v manager meniju možnost izdaje eRačuna, ki ga
lahko uvozite k svojemu ponudniku (če bo to banka, boste uvozili v spletno banko). Priporočamo
verzijo 2.4.209 ali novejšo, kjer je pri izdaji eRačuna možnost »M servis«, tako da vam ni potrebno
ničesar nastavljati.
eRačun lahko prek emaila brezplačno direktno pošljete svoji stranki, če to ni proračunski
uporabnik, pri čemer pa tu ni sledljivosti pošiljanja. Navodila, kako izdate eRačun, so objavljena na
naši spletni strani v navodilih za uporabo Advantika.
V primeru, da izdate mesečno proračunskim uporabnikom do 5 računov, obstaja tudi enostavna
možnost, s katero zadostite zakonu, in sicer, da te račune ročno izdate na portalu UJP. Portal UJP
je začel delovati 1. 1. 2015.
Za tako izdajo najprej potrebujete digitalno potrdilo. Uporabna so digitalna potrdila od AC NLB,
HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA, ... Če nobenega od teh potrdil nimate ali jih
ne želite uporabiti, predlagamo, da ga naročite pri Slovenskem overitelju digitalnih potrdil SigenCA. Tu je link na vlogo: http://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-DP-1-7.pdf
Vlogo natisnite, izpolnite in potem jo odgovorna oseba odnese na tisti urad FURSa, ki vam je
najbližnji. Tu je spisek vseh uradov:
http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/
Za sam dostop do portala UJP pa je potrebno izpolniti vlogo, jo natisniti, ožigosati in poslati na
email portal.eracun@ujp.gov.si. Za več informacij se obrnite na Portal UJP.
V Ljubljani, 9. 2. 2015
Samo Hrvatin, direktor Microgramm d.o.o.

